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"ЗАТВЕРДЖУЮ" 

Ректор 

______________В.М. Бабаєв 

"___" _________ 2015 р. 

 

 

 

ПРОГРАМА 

ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

для випускників технікумів та коледжів,  

які поступають на старші курси з напряму 6.070101 "Транспортні технології  

(за видами транспорту)", спеціальностей 6.07010104 "Організація і регулювання 

дорожнього руху", 6.07010101 "Транспортні системи", 6. 07010102 "Організація 

перевезень і управління на транспорті" 

 

1. Транспортні засоби. Поняття й класифікація. 

2. Устрій та принцип дії транспортних засобів. 

3. Експлуатаційні властивості транспортних засобів. 

4. Типаж і ефективність автомобільних транспортних засобів. 

5. Спеціалізований рухомий склад. 

6. Технічна експлуатація автомобілів. 

7. Організація технічного обслуговування і ремонту рухомого складу в 

автотранспортних підприємствах. 

8. Види технічного обслуговування і ремонту автомобілів. 

9. Транспортно - експедиційна робота та митно-брокерська діяльність. 

10. Основна задача і операції, з яких складається транспортно-експедиційне 

обслуговування. 

11. Форми транспортно-експедиційного обслуговування. 

12. Організація вантажних перевезень. 

13. Вантажні потоки, транспортний процес, транспортна робота й 

продуктивність автомобіля. 

14. Класифікація вантажів, тара й упакування вантажів.  

15. Види маршрутів вантажних перевезень. 

16. Складання графіків роботи рухомого складу. 

17. Типові форми первинної товарно-транспортної документації. 

18. Організація пасажирських перевезень. 

19. Поняття пасажиропотоку й способи його визначення. 

20. Види нерівномірностей пасажиропотоків. 

21. Поняття маршруту пасажирських перевезень та його основні 

характеристики. 

22. Форми розкладів руху транспортних засобів на маршрутах 

пасажирських перевезень. 



23. Транспортне право й основні нормативно - правові документи, що 

регламентують діяльність підприємств транспорту. 

24. Основи митного законодавства. 

25. Основи податкової системи та страхової справи. 

26. Економіка підприємств транспорту. 

27. Економічний аналіз. 

28. Складові собівартості перевезень. 

29. Залежність собівартості перевезень від експлуатаційних факторів. 

30. Безпека життєдіяльності. 

31. Основна мета заходів в сфері безпеки життєдіяльності. 

32. Небезпечні і шкідливі виробничі фактори, що впливають на роботу 

водіїв при виконанні перевезень. 

33. Вплив транспорту на оточуюче природне середовище. 

34. Основи охорони праці. 

35. Мета заходів в сфері охорони праці. 

36. Види інструктажів водіїв та порядок їх проведення. 

37. Організація праці водіїв. 

38. Вимоги до робочого місця водія. 

39. Комплектація автомобілів засобами безпеки. 

40. Правила і безпека дорожнього руху. 

 



Відповідність нормативним документам вищої освіти 

 

Програма фахових вступних випробувань відповідає освітньо-професійним 

програмам підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого 

спеціаліста за спеціальностями напряму 0701 «Транспортні технології (за видами 

транспорту)». 

 

Система оцінювання результатів складання фахових вступних випробувань 

 

Результати складання фахових вступних випробувань випускниками 

технікумів та коледжів, що поступають на старші курси, оцінюються за шкалою 

оцінок (табл. 1). 

 

 Таблиця 1- Критерії оцінювання знань 

% набраних 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

ECTS 

оцінка 
Визначення назви за шкалою ECTS 

90-100 Відмінно A 
Відмінно – відмінне виконання лише 

з незначним помилками 

82-89 

Добре 

B 
Дуже добре – вище середнього рівня 

з кількома помилками 

74-81 C 

Добре – у загальному правильна 

робота з певною кількістю грубих 

помилок 

64-73 

Задовільно 

D 
Задовільно – непогано, але зі 

значною кількістю недоліків 

60-63 E 
Достатньо – виконання задовольняє 

мінімальні критерії 

35-59 

Незадовільно 

FX* 

Незадовільно* – потрібно 

попрацювати перед тим, як 

перездати тест 

1-34 F** 

Незадовільно** – необхідна 

серйозна подальша робота з 

повторним вивченням матеріалу  

 

Рекомендовано до затвердження на засіданні профілюючої кафедри 

"Транспортні системи і логістика", протокол протокол №___ від ________20__ р. 

 

 

 

Завідувач профілюючої кафедри 

Транспортних систем і логістики, 

д.т.н. проф.           Доля В.К. 


